Tájékoztató
a képviselő-testület szeptember 9-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
25-én a polgármester az önkormányzati zöldhulladék lerakás ügyében Győrben volt, az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelőségen.
27-én Szomódon tartották a Polgármesterek a Falukért Egyesület soron következő ülését, melyen a
polgármester is részt vett.
3-án a Semmelweis Nap alkalmából a Gerenday Közösségi Házban szervezett ünnepségen köszöntötték
az egészségügyi dolgozókat, s az ünnepség keretében Sipos Ferencné részére Polgármesteri Dícséret
adományozása történt.
Elkészült a település turisztikai értékeit bemutató okostelefon alkalmazás.
5-én Térségi Mazsorett Fesztivál majd Búcsúbál volt a Gerenday Kertben.
14-én Debreczeni István esztergomi rendőrkapitány kereste fel a polgármestert. Lábatlan közbiztonsági
helyzetének megvitatása során fő téma a “falusi” betörések ügye volt.
15-én a Böjte Csaba ferences-rendi szerzetes által alapított gyermekotthonból érkezett gyermekeket
fogadta a polgármester. A táborozásra érkezett gyermekek szórakoztatására a Lábatlani Sirályok SE tagjai
a Dunán sárkányhajó bemutatót tartottak.
Augusztus 3-án az Észak-dunántúli Területi Természetbarát Szövetség a “Közép-dunántúli Piros” Túra
meghirdetésének 10. évfordulóján 15 napos vándorlást szervezett, 296 km turistaúton Zirctől Lábatlanig.
8-án Lábatlanról indult az első Dunakanyar kenutúra, melyen 80 fő vett részt.
11-én megkezdődött a hivatal épületének energetikai korszerűsítési munkálata.
14-én a helyi önkormányzati választással kapcsolatos jegyzői értekezlet volt a megyeházán, melyen
jegyző asszony vett részt.
21-én rendkívüli testületi ülés keretében megválasztásra kerültek az október 12-i önkormányzati
képviselők választásán működő Helyi Választási Bizottság tagjai, valamint a nemzetiségi szavazókör
szavazatszámláló bizottságának tagjai.
26-án a polgármester köszöntötte Fodor Kálmán 90 éves szépkorú állampolgárt.
29-én a Helyi Választási Bizottság és nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
tagjai, valamint egy póttag eskütétele történt.
Szeptember 1-jén megkezdődött a tanítás az általános iskolákban, s az Arany J. Iskola 8 órakor kezdődő
ünnepélyes tanévnyitóján a polgármester is részt vett.
Délelőtt az Alcufer Kft. képviselőivel tárgyalt a jegyző asszony és a polgármester a Holcim gyár bontása
utáni építéssel kapcsolatban.
4-én az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt Esztergomban.
A helyi önkormányzati választás előkészítésével és a jelöltállítással kapcsolatos feladatok folyamatosan
történnek a hivatalban.
A képviselő-testület elfogadta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját. A kisebbségi tanulók az
iskolakezdéskor füzetcsomagot kaptak, ugyanakkor más lehetőséggel az önkormányzat nem tudott élni.
Következő napirend során a testület megtárgyalta a révátkelő üzemeltetés tapasztalatait, illetve a Duna
Color Sk. működését. Az első négy hónapban mintegy 1.200 fő vette igénybe az átkelés lehetőségét. Az
átkelési lehetőség, és a kapcsolódó turisztikai beruházások nagy mértékben emelhetik a kishajó
kihasználtságát.

A képviselők vita nélkül módosították a 2014. évi költségvetést, melyet leginkább a működési

célú támogatások változása indokolt.
Törvényi kötelezettségnek eleget téve elfogadásra került a közterületek elnevezésének szabályait
meghatározó rendelet, mely az esetleges jövőbeli névadás esetén alkalmazandó.
Ugyancsak elfogadásra került a 2014. I. félévi beszámoló, a költségvetés bevételei 82 %-os
teljesítést mutatnak.
Megtárgyalta a testület a 2015. évi belső ellenőrzési tervet. Egyebek mellett a belső ellenőrzések
rendszere és a pénzügyi szabályok kerülnek ellenőrzésre.
Beszámoló hangzott el az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról,
legfőbb feladat az orvosi ügyelet működtetése maradt.
Az önkormányzat idén is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. Előre láthatóan
35 fiatal tanulmányait támogatja az önkormányzat.
Módosították a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, mely technikai jellegű változásokat
tartalmaz.
Polgármesteri Hivatal felújításához, illetve energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó pályázat
bírálatának elhúzódása miatt a testület biztosította a felújításhoz kapcsolódó támogatást.
A Lábatlani Sirályok SE. az önkormányzat hozzájárulását kérte a Duna parton történő vízi telep
megvalósításához, mely szabadtéri konditermet, csónaktároló, esőházat tartalmazhat.
A testület ingatlanügyek keretében megtárgyalta Primusz Péter és Lajtos Ákos kérelmét.
Végül a testület áttekintette és elfogadta az elmúlt négy éves időszakban kitűzött feladatok
megvalósulását. A részletes anyag weboldalunkon olvasható. A munkaprogram anyaga a
közmeghallgatás napirendjét is képezi, ahol bárki tehet ezzel kapcsolatban észrevételt.
Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

